Zarzadzenie Nr 55/2020
Wojta Gminy Boliméw
z dnia 28 wrzeSnia 2020 roku

wsprawie ogloszenia przetargu na sprzedaz nieruchomosci
stanowiacych wlasnosé Gminy Boliméw

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. | i ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. | pkt 1 1 ust.

3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami(tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 65 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 roku
w sprawie sposobu

i

trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan

na zbycie

nieruchomosci (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wojt Gminy Boliméw zarzqdza, co
nastepuje:
§ 1. 1. Oglaszam, ze przetarg na sprzedaz niezabudowanych nieruchomosci, stanowigcych
wlasnosé Gminy Bolimow, polozonych w miejscowosci Boliméw oznaczonych jako dziatki
nr ew. 58/6 i 58/7 odbedzie sie w dniu 4 listopada 2020 roku 0 godz. 10:00 w budynku
Urzedu Gminy w Bolimowie.
2. Ustalam, ze przetarg na sprzedaz powyzszych nieruchomosci odbedzie si¢ w formie
ustnego przetargu nieograniczonego.

§ 2. Ustalamtres¢ ogloszenia o przetargujak w zalacznikudo niniejszego zarzadzenia.
§ 3. Ogtoszenie o przetargu podaje sie do publicznej wiadomosci w siedzibie Urzedu Gminy
w Bolimowie , na stronach internetowych Gminy Boliméworaz wprasie lokalnej.
§ 4. Wykonanie zarzadzenia powierza sie Kierownikowi Referatu Gospodarki, Rozwoju
Gospodarczego i Promocji.
§ 5. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zatacznik do
Zarzadzenia Nr 55/2020
Wojta Gminy Bolimow
z dnia 28 wrzesnia 2020 roku

Wojt Gminy Bolimow
oglasza w dniu 4 listopada 2020 roku o godz. 10:00 ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaz niezabudowanych nieruchomosci polozonych w miejscowosci Boliméw
Opis
nieruchomosci
- polozenie,
oznaczenie
dzialki wg
katastru

Pow.
wm?

Ksiega
wieczysta

Bolimow

1249

LD1H/000

Boliméw
58/7

1249

58/6

19434/6

Przeznaczenie
nieruchomoéci

Wplanie

miejscowym
dziatki oznaczone
sq jako tereny
; zabudowy
mieszkaniowo uslugowej

Termin
zagospodarowania
nieruchomosci

Nie okreslono

Cena
wywolaweza
w zl (brutto)

Wadium w
zi (wplata
Ww
pieniadzu)

48.586,00

4.860,00

47.087,00

4.710,00

Termin poprzednich przetargow — 14.01.2020r., 24.03.2020 r., 02.06.2020 r. , 18.08.2020 r.

Przetarg odbedzie sie w Urzedzie Gminy w Bolimowie ul. Lowicka 9 — pok6j nr 19
Powyzsze dzialki objete sq miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Boliméwzatwierdzonym Uchwala Nr XII/77/07 Rady Gminy Bolimowz dnia 29 listopada 2007 roku
i oznaczone sq symbolem 10-MU — tereny zabudowy mieszkaniowo— uslugowej.
Dzialki polozone sq przy drodze wewnetrznej, stanowiace} wlasnosé¢ Gminy Boliméw,
dochodzacej do drogi publicznej powiatowej — ul. Sokolowska. W drodze wewnetrznej znajduje sie
sieé wodociagowa. Sie¢ kanalizacyjna i energetyczna znajduje sie w ul. Sokotowskiej.
Nieruchomosci bedace przedmiotem przetargu wolne sq od obciazen oraz zobowiqzah wobec
osob trzecich.
1. Warunkiemuczestnictwa w przetargu jest wplacenie wadium w podanej wyzej wysokosci na konto
depozytowe Gminy Boliméw
Bank Spdldzielezy w Skierniewicach o/Bolimow

50 9297 0005 0600 0215 2012 0006

nie p6zniej niz do dnia 30 pazdziernika 2020 roku.
Za dat¢ wniesienia wadium uwaza sig date wplywu srodkéw pienieznych na rachunek bankowy
Gminy Bolimow,z oznaczonym na dowodzie wplaty numeremdzialki i miejscem jej potozenia.
2. W przetargu moga bra¢ udzial osobyfizyczne i osoby prawne. Cudzoziemcy w przypadku wygrania
przetargu zobowiqzani sq spetniaé wymogi okreslone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku
o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcdw. W przypadku matzonkow, do dokonywania
ezynnosci przetargowych konieczna jest obecnosé obojga malzonkow lub jednego z nich ze
stosownym pelnomocnictwem drugiego malzonka, zawierajacym zgode na odplatne nabycie
nieruchomosci po cenie wylicytowanej przez wspdlmalzonka. W_ przypadku malzonkow
posiadajacych rozdzielnosé majatkowg nalezy przedlozyé dokument potwierdzajacy taki stan prawny.
3. Osoby biorace udzial w przetargu zobowigzane sq do przedlozenia Komisji Przetargowej, przed
otwarciem przetargu, dowodu wplaty wadium, dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢ lub
pelnomocnictw, w przypadku spolki cywilnej dowoddéw tozsamosci, stosownych pelnomocnictw,

w przypadku osob prawnych — aktualnego wpisu do rejestru, stosownych pelnomocnictw, dowodow
tozsamoésci osdb reprezentujgcych podmiot.
4. Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestnikow przetargu, jezeli przynajmniej jeden
z uczestnikéw zaoferuje co najmniej jedno postapienie powyzej ceny wywolawczej.
5. O wysokosci postapienia decydujq uczestnicy przetargu z tym, ze postapienie nie moze wynosié
mniej niz 1% ceny wywolawezej, z zaokragleniem w gore do pelnychdziesiatek ztotych.
6. Wadium wplacone przez uczestnika przetargu, ktory wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomosci.
7. Osoba przystepujaca do przetargu jednoczesnie oswiadeza, ze zapoznala si¢ z przedmiotem
przetargu.

8. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymajqa zwrot wadium niezwlocznie po odwolaniu lub zamknigciu
przetargu, jednak nie pdzniej niz 3 dni od dnia odpowiednio odwolania, zamknigcia, uniewaznienia
lub zakonczenia przetargu wynikiem negatywnym.
9. Cena nieruchomosci osiagnigta w przetargu podlega zaplacie przez nabywce nie pdzniej niz do dnia
zawarcia umowy przenoszacej wlasnosé nieruchomosci, na wskazane konto bankowe Gminy
Boliméw
Bank Spoldzielezy w Skierniewicach o/Bolimow

23 9297 0005 0600 0215 2012 0007.

Za date wniesienia ceny sprzedazy nieruchomosci uwaza si¢ date wplywu srodkéw pieni¢znych na
rachunek bankowy Gminy Bolimow.
10. Osoba ustalona jako nabywea nieruchomosci zostanie zawiadomiona o miejscui terminie zawarcia
umowyprzenoszacej wlasnosé najpdzniej w ciagu 21 dni od dnia rozstrzygnigcia przetargu.
Jezeli strona ustalona jako nabywca nie stawi si¢ bez usprawiedliwienia w wyznaczonym
miejscu i terminie, Wojt Gminy Boliméw moze odstapi¢ od zawarcia umowy, a wplacone wadiumnie
bedzie podlegalo zwrotowi.
11. Koszty notarialne, koszty zwiqgzane z wpisem prawa wlasnosci w ksig¢gach wieczystych, jak
i ewentualne okazanie granic nieruchomosci pokrywa nabywea.
12. Wojt Gminy Bolimowzastrzega sobie prawo odwolania lub uniewaznienia przetargu.
Polozenie dzialek mozna zobaczyé na stronie internetowej http://powiat-skierniewice.geoportal2.pl/
Ogloszenie o przetargu zostalo umieszczone réwniez na stronie internetowej http://www.bolimow.pl/
oraz bip.ugbolimow.nv.pl
Telefon kontaktowy 46 838 03 05

ily holt

